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F O R M Á L I. 

' J^areft viftkomendur óttast fyrir aft dráttur kuiini aft 
verfta á prentun þeirrar lífssögu biskups Stein- 

• % 

gríms Jónssonar, sem þeir bafa falift á hendur 

berra Ca/idid: og alþíngismanni Jóni Siguvfts- 

syni aftsemja—jrví allir vita hvaft mikið annríki sá 

mafturhefur—jþykir til hlýfta, aft gefa nú strax út á 

prent þær ræftur, sem liaklnar voru vift útför þess 

fraipliftna höfftíngja; i hverjum, og einkum þeirri 

sein haldin var i dómkirkjunni, drepift er á hans æfi- 

sögu lielztu atrifti. Jietta er einna helzt þessvegna 

gjört, aft margir landsmenn vorir hafa spurt eptir æfi- 

sögu hiskups Steingríms og óskaft aft eignasthana, 

eins og þeir einmiftt meft því aft eignast hana og 

lesa, vildu varftveita lijá sjer því leingur hans minn- 

íngu, þareft ekki var kostur á aft njóta leingurhans 

návista, nema meft hugsaninni, hvers lánga æfi haffti 

verift öllum Svö elskuleg og uppbyggileg, og meft 

hverri hann aílafti sjer þeirrar ástsældar, sein mun 

vera dæma-fá. 

Til þess aft svo fallegri ósk landsmanna verfti 

sem fyrst, eptir sein faung eru á, fullnægt, koma 

nú á prent áminnstar ræftur. Sú dagbók, sem bisk- 

upínn sál. hjelt frá únga aldri — því í þessu var 

hann sami reglumaftur sem í öllu öftru — er í liönd- 

um þess manns, sem falift er aft semja fyllri minn- 

ingu biskupsins sál. hvar til hann hvorki skortir 

þekkíngú nje góftvilja, eins og allir vita , nje nauft- 

sýnleg tilfaung. Jángaft til þaft verk kemurút, verft- 

ift þjer kæru landar, aft láta yftur þessar ræftur duga, 

og mun ekki fyrir yftur dyljast hversu snildarlega 

' ha r éru samdar. 
1» 
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Aö svo fyrir mælfu er [>ess eimihgis Iijer n<) 

gefa, nö útfur biskupsins sál. St. Jónssonar frain- 

fór {>aiiii.2-I. Jún. 1845, og vildi ()á til hlíóasta veft- 

ur; eingum var boðió aó vera vió útforina; en niik- 

ill íjölcli kom óbeóinn og nokkrir úr íjærlægmn sveit- 

um: jiar voru viðstaddir allir nálægir embættisinenn. 

Geta iná j>ess og þakklátlega, aó Frú Kammevlierr- 

inna Hoppe tilbjó sjálf blómstur-krans, til aú 

leggja á líkkistuna. En þótt margir kæniu til aó 

vera viÖ útförina, mundu |)ó fleiri Ifaíá komif), ef dag- 

inn lieföu vitaö, bvar um eingin auglysíng út gekk, 

eöa gat útgeingiö. Utförin framfór líka nokkrum 

clögum áöur enn í fyrstu var til ætlaö, vegna [>ess 

aö þeir frönsku bermenn, sem um f)á daga láguþrem- 

ur berskipum á Eeykjavíkur liöfn, vildu sýna [)eim 

framliÖna nokkurn vott [feirrar virÖíngar, sem 

[)eir liöfÖu boriö fyrir honum lifandi, buÖust til aÖ 

flytja líkiö frá Laugarnesi til Eeykjavikur, sem [>eir 

og gjörðu meö allri [)eirri reglusemi, er þeim er tíö, 

og viöliöfn, semsvo hátíölegt tækifæri krefur; en þeir 

voru hjeöan feröbúnir, og máttu ei bíöa leingur enn 

[>eim settar reglur höföu tiltekiö; en [>aö viröíngar- 

merki, sem þeir ineö sjerdeilis Ijúfmennsku vildu 

sýna, þótti tilblýöa aö þyggja þakksamlega, og þess- 

vegna var útföriimi hraðaö, aö jþéir gætu á tiltekn- 

um tíiiia hjeðan komizt. 

Jannig atvikaðist [)að, að eins og líf bins fram- 

liöna baföi frá barns alclri í öllum greinum veriö 

• Iiið sómasamlegasta allt til andlátsins í bans háu elli, 

svo var citförin þaö líka, ei einasta vegna þess sem 

nú er minnst á, heldur vegna þeirrar alvörugefni, 

er var bersýnileg á svip allra sem viðstaððir voru, og 

vottaði þann sökimð er allir böfðu að bera. 
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1 J e s ú u a J' n i. 

1 Ivenær seni jeg fcom að umlanfomu inní þessiln'is 

voru allir glaðir, alít bar mjer vottinn uni ánægju, 

jafnlyndi og rósemi; — aldrei sást aÖ vísu nein 

óstyrilát gleði, lieldur vottaði til |»ess íágnaðar, sem 

frelsari vor talar uin (lessum orðmn: J»aiin fögnuh 

sfcal e inginn af y ður ta fca. — En, seni jeg nú 

kem inni [»essi hin sömu húsin, niætir fnjei efckert 

glaftt amllit, allt er sút og liarmur, allir eru 

drjúpir, |»egjamli, alvarlegir, sorghilnir! — Mvað 

veldur 'þessari mifclu uinhreytíngu? 

Fyrineir söfnuðust híngað helzt einstöfcu vinir og 

kuimíngjar, eður aðfcontandi inenn, sein ætið var 

— En 

nú liefur híngað [tyrpst fjölmenni mikiðj svo að lnis- 

in eru orðin full — og eru j»au [»ó næsta mifcil — 

og ánieðal þessara eni efcki einúngis Iandar vorir, 

heldur og útlendir íueiin, sem tafca einlægan (»átt 

i vorri sorg, . og vilja fyrir hvern nniii heiðra hana 

með öllu sem stemlur í fieirra valdi: — llvað veld- 

ur |»essari mifclu umbreytiiiguVj 

fagnað nieð hinni söinu blíðu og góðscini. 

/ 



Ilinir voldugustu eins'og hinir auimistu, liinir 

æztu eins og hinir lægstu hafa meft sorg, söknufti 

og alvörugefui heyrt J)á fregn: aft lantlsins biskup 

herra S tei ngrí m ur Jó n s so n sje látinn. — Lík hans 

liggur í þessari kistu, sein lijer stendgr einsog sorg- 

legur vottur jþess harms, sem ekki einúngis hefur 

mætt þessu húsi og ætt hins sælaherra, heldur og 

öllu þessu byggftarlagi, já öllu landinu. 

Aft vísu var hann kominn á háan aldur, svo 

aö þessvegna þurfti eingum aft koma daufti lians 

óvart, enn hann var þó enn sem óbeygftur af ára- 

fjöldanum, einsog meft æskufjöri, Ijettur og líilegur 

bæfti á sálu og hkama, svo eingan grunafti <fft liann 

mundi eiga svo skammt eptir, heldur aft liann, svo 

hraustur maftur frá æsku, mundi enn þá eiga mörg 

ár ólifuft — eingan sáu menn vott til hignunar, þvi 

iftjusemi hans var hin sama til liins síftasta, sama 

reglusemi og blíftlyndi; umgeingni og vifttal líktþví 

sem þaft ætíft baföi verift. — Jannig kom mönmnn 

fráfall hans óvart, ekki aldursins vegna, heldur af . 

því hvaft liraustur maftur hann var, og enn þá vel 

fær um aö gegna öllum skyldum sínum; því köllun 

sína stundafti hann allt til daufta dags, bæfti fyr og 

seinna, meft stökustu iftjusemi ogreglusemi. — Guft 

gaf honum ekki einúngis háan aldur, heldur og aft 

geta unnift meftan dagurinn varafti, þángaft til nótt- 

in kom, þá einginn getur aöliafzt. 

Hár aldur meft góftri heilsu er dýrmæt gufts gjöf, 

— Guft er þaft sem gjörir hruman og hraustan. — 

og iftjusemi er mikilsverft, en — hvort sem maöur 

er æftri eður lægri, og hvar sem maftur er. settur, 

eru þó mannkostirnir fyrirmestu. — Uppá hisk- 

upinn sáluga mátti heimfæra þessi orft ritníngarinn- 

ar: gráar liærur eru heifturs-kóróna, þegar 

þær finnast á rcttlætisins vegi. — Jað játa 
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allir sem þekktu haiiu og liöföu einhver samskipti 

við hann, og einktim var j>etta augljóst öllum þeim 

sem voru á heimili hans, og þekktu tillians breytni 

dagsdaglega — því varla er annað sem betur vitnar 

um manninn enn lians daglega liegðun á heimilinu, 

fiví þar sýnir hver sig einsog hann er gjörður; og 

að jressu ber oss að hyggja áður enn sá sæli herra 

er haíinn útúr því húsi, sem hann sjálfur gekst fyrir að 

væri byggt, en sem þó þáði mestan sóma og mestu 

prýðina af lionuin sjálfum, því hann hefur, að jeg 

taki svo til oröa, sjálfur'vígt og* lielgað húsið með 

liverkyns dygðum sem manninn prýða í augliti drott- 

ins, bæöi einsog góöur húsfaöir, blíður maki, ást- 

ríkur faðir, ættarstoð og samvitskusamur embættis- 

maður. Að öllu leyti varhannprýöi liússins og þess 

máttarstólpi, og þaö var íþessu sem öðru gæfan sem 

guð sæmdi hann með, að hann ekki var einsamall, 

heldur hafði guð gefið honuin j)á hjálp sérn meö 

lioiium var, og þau tvö voru eitt; eitt í öllu góðu, 

í ölluin þeiin dygðum sem uppbyggja húsið, sein 

farsæla þá sem við það eru teingdir, og* veita því 

verðskuldað álit bæði nær og fjær. — Hann bjó und- 

ir 20 ár í þessu húsi, og* margan mann bar þar að, 

en einginn kom þángað, og einginn fór þaðan, án 

virðíngar fyrir þeim höfðíngja, sem var ljúfur oglitil- 

látur eins við vesæla sem volduga, sem eingan ljet 

hryggan frá sjer fara, heldur leitaðist viö aö gleöja 

sjerhvern sem til lians kom, einkuili hverh þann, sem 

hann lijelt að væri harinþrúnginn. — llann var saunur 

inanuvinur, vildi ölluin vel, vildi eingan styggja, 

og allt vifdi liaiin færa til betra vegar. — þessa 

uröu allir varir sesn til haiis komu og við liánn töl- 

uðu. — Að vísu mætti fara um það mörgum og fögr- 

uni orðiim, hvílíkur niaður hann var á heimilinu, og 

livílík prýði hann var þessa húss, en það er svo 
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alkunmigt, og svo hjartanlega viJVurkeiuit bæfti af 

nákoniniiin og vandalausuin, a5 þaíT gæti metist 

einsog óþarfa mælgi^ enda þarf ekki orftgyilínga vi5, 

f>ar sem er að mæla eptir svo mikinn og vinsæl- 

an mann. , 

Jað er ei tilgáugur minn að Jiessu sinni, að 

lýsa nákvæinlega jieini sæla höfðíngja, lieldur vildi 

jeg a5 eins búa oss undir J>a5 bátíðlega augnablik, 

sem fyrir liendi er, |>á liinar jarðnesku leyfar þessa 

merkismanns eiga a5 flytjast burt úr j>essu lnisi, 

hvar lians andi bafði stjórnað svo leingi og svo vel, 

bvar allir þeir, sein geingu út og inn, fundu sig 

svo sæla við J>á hugsan, að hann — blíðmennið, 

góðmennið og mikilmennið —- væri nálæguiv 

Ilátíðlegt er í sannleika J>að augnablik, þá merki- 

legur húsfaðir er látinn, og leyfar hans verða born- 

ar burtu úr hans eigin húsum til að leggjast í reit 

liinna dámi. — Oss verður j>á hilt viö, og vjerverð- 

um viðkvæmir af jieirri hugsan, að j>að sje nú eins 

og hús lians sje oss í eyði látið. — Andinn er í 

burtu, enn húsiö stendur eptir, og oss' finnst j>að 

hrörlegt, líkt og sá líkami sem \jer liefjum út, og 

aldrei sjáum vjer betur enn j)á j>aim sannleika: að 

j>að er ínaðuriun sem tignar liúsið. 

Enn áður enn þetta lík verður hafið út, finnst 

mjer j>að eiga viö — }>ar sem svo mikill maður er 

burtkallaður — að bjer veröi eptir sú blessan, af 

J>eim inuimi, seni svo opt blessaði enn bölfaði ahlrei, 

sú blessan, segi jeg, sem ætía má svo góðiun og 

ástríkum aiula. —Að vísu bar dauða lians að bráð- 

lega, máske fyr enn liann varði sjálfan, en oj>t 

hafði bann hugsað um bann og vel búið sig'undir 

híinn, því allt hans Jíf var friöuv, friður við guð, 

sjálfan sig og mennina. — jþað er þá í augiim uppi9 

að jivílíkur maður, Iiefur uudir dauða sinn blíðlega 



og meft kristilegum ancja kvaftt og blessað bæði 

heimiljð og lieiminn. — Jeg er ekki sjálfur svo góð- 

ur, að jeg treysti mjer til að leggja liomim orð í 

munn, enn það veit jeg, að allt sem er blíðt, elsku- 

legt, trúfast eg kristilegt liggur í þeirri kveðju, sem 

hann fyrst og fremst hefur sendt þeim ástkæra maka, 

sem með honum hafði yerið i 39 ár, og hvervetna 

með stillíngu, skynsemi, jafnlyndi og Iijartfólginni 

ást gjört honum lííið inndælt. —Líka veit jeg, að 

allt hið sama liggur í kveðju hanS til ástkærs einka- 

sonar og* elskaðra stjíipbarna og allra aniiara ætt- 

manna, sem Iiann var í öllu eins og sannur faðir 

og, hvað sem á lá, trúfastur eg veglyndur aðstoðar- 

maður. Og svo mikil ást bjó honum í brjósti 

að jeg er vis's um, að hann hefur með blíðu kvaðt 

alla menn, og að ekki hinn minnsti óvildarneisti 

Iiefur náð að kvikna til nokkurs manns í því hjarta, 

sem svo var rólegt, sáttgjarnt, umburðarsamt, og* 

helgað af ástaranda Krists. Enn hið- merkileg 

asta sem kveðja hans boðar, er sú uppörfun 

sem í henni liggur: að gleyma honum ekki. — 

Og vissulega mun einginn geta gleymt honum aí 

þeim sem Iionum stóðu næstir, sem þekktu dygðir 

hans og voru sjónarvottar að eins hreinu og reglu- 

bundiiii og lastvöru lífi. Enn vjer aðrir, sem 

stóðum ijær, en höfðuin þó kynni af honurn, getuni 

ei heldur gleymt öðrum eins manni, nafn hans og 

minníng lifir meðal vor í blessan. Jafnvel þeir, 

sem honum voru ókunnugir, hafa heyrt af bonum 

sagt, en einginn talaði um hann nema þáð sem gott 

var, og þótt hann ætti ei annað skilið, þá var það 

þó meðfram lán hans og hamíngja, því guð var 

með honum allt í frá æsku, og yfirgaf h'ann ei þeg- 

ar hann var orðinn gamall. 

Jað er einsog jeg nauðugur vilji inissa sjónar 



10 

á þessari líkkistu, sem geymir leyfar þess maims, 

sem svo veröskuldaöi elsku allra og viröíngu, en 

jeg finn að tíminn nálgast, aö jeg liætti aö tala; aö 

. tíminn nálgast, að jeg lofi öörum að auösýna hin- 

um framliöna {)á viröíngu, sem alla lángar svo 

mjög til að veita honum, og færri geta notið enn 

vilja. — Guð varöveiti og blessi alla {)á sem harma, 

hvort sem {)eir eru fjær eöa nær, hvort sem þeir 

eru nákomnir eður vandalausir. — Guö liiiggi alla 

{)á, sem syrgja biskupinn sáluga Steingrím. 

Far {)ú j)á vel, {)ú drottins útvaldi þjón! með 

hinu heilaga krossmarki kristinna manna, sem tákn- 

ar vora endurlausn fyrir Jesú Kristí dauöa, vil jeg 

svo sem innvígja {)itt hvílurúm — og svo fæ jeg 

það {)eim í hendur, sem eiga aö flytja þaö inníhús- 

iö drottins vors — himneski faöir! verði þinn 

vilji, svo á jörðu sem á himni — Amen. 
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II. 

LÍKRÆÐA 

flutt í líeykjavíkur (lómkirkju 24. Jiín. 1845. 

Hœztvirðtu og heiðruðu iilheyrendur af 'óllum stjett- 

um, sem hjer eruð ndlœgir! Ndð sje með yður og frið- 

ur af drottni vorum Jesií Kristi — Amen. 

I>a5 er optast venja, j>ar sein niæla á eptir merk- 

isinenn 02; höfðingja, að j)á er niiimst æfi jieirra, 

og fariö yfir merkilegustu kafla lífsins, og er með 

svofeldu móti gefin einsog undirstaða sú, sem menn 

geti byggt á dóm sinn um jnann,' sem reyndar er 

geinginn inn fyrir æðra (}óm, en sem \)ó skilur hjer 

eptir ininníngu sína, og er hún bundin við æfi hans. 

Vjer viljum því stuttlega segja fráæfi biskups- 

ins sál. Steingríms Jónssonar. — Hann fædd- 

ist í þenna lieiin að Mýrumi Skaptafellssýslu, þann 

14. Ágúst 1769. Faðir hans, síra Jón Jónsson 

var þar prestur, og prófastur þar í sýslu, og móðir 

ha ns var Madm. H e 1 g a S t. e i h g r í m s d ó 11 i r, 

bæði tvö í áliti miklu fyrir dygðir og* mannkosti. —- 

Eptir nokkra tilsögn í heimaliúsuin, var S-t.ein- 

grími koinið í skóla, og var hann 2 vetur í Skál- 

holti, þá seinustu sein |>ar var skólahald, og aðra 

2 í Reykjavíkur skóla, hvaðan liann útskrifaðist ár 
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17889 19 ára gamall, síðan var liami hjá forelilruin 

vSÍnum til ársins 1790. 

En nú bar J>að atvik við í líli hans? er lionum 

sjál-fum'var ætíð minnisstæðt, og* sem í ráði'guö- 

legrar forsjónar var J>aö, sem lagði unclirstööuna að 

ölluhans koinancla lífi og lífshögum, en [)aÖ var [>að, 

er liinn hálærði og ágæti hiskup Dr. Hann es Fi nns- 

son tók hann til sín til að f>jóna á skrifstofu sinni. 

jar var hann í (J ár, og gat aldrei gleymt hversu 

mikið liann átti að þakka lærdómi og eptinlænii 

fiessa ágæta inanns, sem aptur að sínu leyti fjekk 

ást á þeim únglíngi sem liafði hvorutveggja til að 

bera, bæði gáfur og siðpryði og elnhverja hina beztu 

lund. Eptir dauða biskupsins var hann enn 4 ár 

í húsuin ekkjunnar, og kenndi f)á börnum liennar 

og fleirum. — Ár 1800 sigldi hann til Kaupmanna- 

liafnar, og lauk á 3 árum öllum lærdómsprófum, 

f)ví embðéttispróf í guðfræði tókhann 1803, með bezta 

vitnisburði og f)ó heiðri að auki (laudabilis qvi- 

dem egregie) —* og munu fáir liafa leyst. eins mik- 

ið af hendi og eins vel á jafnstuttum tíma. —Eptir 

fietta var hann 2 ár í Kaupmannahöfn, og varði hann 

f)á tímunum til að leggja sig eptir fornfræöi, eink- 

um f)ví, er kæmi við sögu Islands og ættartölmn, 

þaraöauki tókst hann fríviljuglega á hendur skrif- 

arastörf í hinu konúnglega daqska kanscdíi, og æfð- 

ist fíar í J)eim störfum sem síöan ljetu honum svo 

vel. — Ár 1805 var hann af konúngi kallaöur 
* r 

til að vera Lector við skólann á íslándi, sem [>ií 

íluttist úr Iteykjavík að Bessastöðum. Stóð hann 

fyrir f)ví embætti í 5 ár. — J)ann 2. Júli 1800 gipt- 

.ist hann ekkju biskups sál. Hannesar, og jæssi 

afbragðs kona er nú biskups - ekkja í annaö sinn; 

íní- ölclruð og veik harinar hún nú ástvin sinn e]>tir 

kristilcgt og ástúðlegt hjónabancl í 39 ár. — ‘Jau 



áttu eiim son barna, sem nú tregar bezta föður. — Ár 

1810 varfieim sæla Iierra allramilclilegast veittOdda 

prestakall, og 2 ármn seinna varð liann prófastur í 

liángár-þíngi, og var hann vift f).að embætti i 12 ár, 

af öllmn metinn, einsog hann átti skilið, svo sem 

liöfðíngi, mesti reglumaður í embætti síim, og.stak- 

ur (lánumaður. — AriR 1823 dejöi biskup Geir 

V í d a 1 i n 9 og þá var ári s einn a S t e i n g r í in u r 

prófastur Jónsson kallaður biskup, og sigldi liann 

sama ár, tók biskupsvígslu 2an dag Jóla, og kom 

svo inn aptur til landsins voriÖ 1825, og tók við 

embættinu, sem hann nu Iiefur stýrt í 20 ár, með 

hinmn mesta sóma, dugnaði og reglusemi, og Iief- 

ur |>etta verið viðurkennt bæöi nær og fjær. — I 

landi Jiessu naut, Iiann hvervetna elsku og yirðíng- 

ar, og kommgur viðurknmdi að hann væri einn af 

sínum duglegustu einbættismönnum; Jietta vottaði 

hann með jþví. að veita honum heiðursmerki fleiri 

enn nokkur annar embættismaður hefurhlotið á Is- 

landi. — Ár 1828 varð hann riddari af Dannebroge, 

síðan Dannebrogsniaöur ár!836, og Kommandeur af 

Dannehr. ár 1842. Árið 1844 var hanu og af 

Frakka-konúngi kjöriim riddari af heiðursfylkíng- 

iinni. í>annig var jiað af öllum viðurkennt hvílikur 

maður Iiann var, —og einsög jiað var ei viðurkennt 

um of, svo var jmð jió lán lians — sem ei auðnast 

ölluin — að Jmö viðlijelzt, einsog liann átti skilið 

allt til hans banadægurs. Hann dó jiann 14da í {). ni. 

iir veikindum [>eim sein bafa geingið, en sem 

gripu liann mjög hastarlega, j>vi hann lá ei rúm- 

fastur nenia fáa daga. Einhver heilsubezti maður 

hafði Iiaim verið alla æfi síija, og sjálfur studdi 

hann að j>ví með einhverri hiimi fráhærustu reglu- 

semi í öllum lifnaðarhætti. En j>ar sem hann var 

kominn á títa ário um siötugt, var aldur lians orð- 
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iim svo hár, aft ei gátn meim búizt vift aft ]ángt 

mundi eptir ólifaö; og þó gátu meim ei annaft enn 

vænt |>ess, að liann mundi enn eiga lángt eptir, er 

menn gættu hins, hva5 liann, svo gamall maóur, var 

ennþá líílegur, ljettur á fæti og lifiugur til alls sem 

honum bar að gjöra; glaður og fagnaðarsæll við 

gesti og aðkomandi og sjerbvern sem banntóktali, 

einsog úngur enn á áttræðis aldri, og jafn penna- 

viljugur einsog hann ætíð bafði verið; ánægður 

með að gánga frá einu til annars; sanmr við sjálf- 

an sig livort sem hann var heima æður beiman, í 

margmenni eður í einveru; ætíð blíður, jafnlyndur, 

hógvær. Aldrei vottaði bjá honum til sterkra 

sinnislíðana. Hann sýndist að liafa allar tilfinn- 

íngar á sínu valdi, og geta stjórnað Jieim einsog 

hann vikli. Jeg bygg |>að sanmnæli, að eingi 

maður bafi sjeð bann reiðast. Kimnugur maður 

sagði rnjer, að öll J)au ár sem bann var í Odda, og 

var bann J)á á beztu árum sínum, liafi aldrei sjest 

að bontim f>æt.ti fyrir, nema alls einusmni, og{)ólít- 

illega. — Hann var maöur binn hjartabezti, og tók 

sannan J)átt í raunuin annara; en viðkvæmni Iians 

var samt aldrei sár eður veikluleg, svo Iiann gæti 

ei stjórnað benni einsog hverri annari tilfinníng — 

Hans innvortis sálarlíf sVndist ætíð rósamlcgt, svo 

bann gat tekiö bverju sem fyrirkom með stillíngu, 

og* lionum var einsog eðlilegt, í bverju máli sem 

var, að líta á J)ann bóginn sem belzt gat vakið til 

rólegrar og* stillilegrar bugleiðíngar. — Hann leytaði 

aldrei liins sorglega í atburðum lífsins, beldur alls 

J)ess, sem gæti sætt bjarta mannsins við lífið og at- 

burðina í J)\í. — 3>egar menn byggja að öllusainan 

J)essu: beilsu bans frá upphafi, og óbagganlegu sál- 

arrósemi, og svo bans einstöku reglusemi í öllum 

lifnaðarbætti, J)á furðar oss ei á J)ví, {>ó bann yrði 
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ínaímr gamall, en nálega frennir á J)ví, afi hann eí 

varft enn eldri maður. 

Jegar jeg á að tala um hann einsog embættis- 

níann, J)á er hann að vísu mjög svo hafinn yfir mitt 

lof, og kann jeg* máske ei að leggja J>ar á áreiðan- 

legan dóni. — En óliætt mun mjer vera að full- 

yrða, að einginn embættismaður muni hafa getað ver- 

ið reg 1 ubun d nari í skylduverkum sínum enn hann.' 

— Vjer getum sagt, og máske með J)ví auðkennt að 

miklu líf biskupsins sáluga, að allt líf hans var 

reglusemi, svo rnikil að ei mun auðvelt að finna 

marga hans líka. — Jað átti ei heima hjá honum 

að lianu væri reglumaður í sumu, hann var j)að í 

öllu. — SVo var hann J)að í embætti sínu einsog 

hverju öðru. Skrifstofunni kom liann í beztu reglu, 

gegndi daglega sjerhverju sem aðbar, svo aldrei 

safnaðist til, og við Jæssa reglusemi sameinaði hann 

ójneytandi iðjusemi, J>ví, J)ótt hann væri ágætur 

gáfumaður, veit jeg ei hvort liann var eins íljótvirk- 

ut:, einsog hann var iðinn og vandvirkur, J)ví aldrei 

sást neitt eptir hann liggja sem ei væri vandað, og 

kvað svo mikið að J>essu, að hversu sem hann átti 

annríkt, sá jeg aldrei svo mikið sem ílla skrifaðan 

hókstaf eptir liann — Hef jeg og heyrt það haft 

eptir ríkisráðunum að allt sein kæmi frá lians hendi 

væri bæði reglulegt og vel frá geingið. — En liversu 

mikið sem hann liaföi að gjöra, ()á var jafnan, ef 

menn komu til hans, einsog hann hefði eingu að 

gegna; og — j>ótt allir viti að á eingri skrifstofu i 

landinu muni vera öllu meira að rita eður. gjöra, j)á 

heyrðist hann samt aldrei minnast á, j)ví síður 

kvarta yfir, að hann hefði annríki, og sýndist all- 

tíð hafa tíma afgángs bæði fyrir kunníngja sína og 

aöra. — Koin jietta eflaust af iðju - og reglu-semi 

hans, er notaöi sjerhverja stundina sem bauöst. —• 
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En márgir sóktu aft Líuigarnesi, og var öllum bæ<Vi 

æöri og lægri, tekiö þar'opmim liönduin, og meö 

einliverri binni mestu gestrisni, sem, ásamt svo 

mörgum öörum dygöum, prýddi líf liins ágæta liöfö- 

íngja og haíis jafn-ágætu fniar. Öllu þessu var 

gegnt, og gegnt meö alúö, og v[)ó nógur tími til 

aö balda öllu, sem embættiö snerti, í frábærri 

reglu. — Bættist |)ó hjer á ofan bóskapur og fólks- 

lialtl talsvert — {>ví biskupinum sál. var f>aö, einsog 

annaö, vel gefiö, aö hann var einliver bezti búmaö- 

ur— og kom fram í f>ví sama reglusemin, þrifnaö- 

urinn og dugnaöurinn, svo aö umgeingnin, bæöi inn- 

an- og utan-bæar, var jafnanmeö snilii. 

Einsog biskupinn sál. var reghtsamur, iöinn og 

vandvirkur í embætti sínu og öllum störfum, sýo 

var bann og, einsog biskupi byrjar aö vera, g*óö- 

s a m ur og f r i Ö s a m u r. — Jeg held honum ltafi 

fátt gramist einsog ófriður og á fáu tekiö eins hart 

— eiula voru f>ess eingin dæmi aö liann um daga 

sína ætti í jófríöi við nokkurn mann, ljet bann held- 

ur undan og sleppti af f>ví sem hann áleit rjett sinn, 

enn aö bann legöi til deilu, jeg tala ei.um til laga- 

þrætu ; en meö þessu hjelt liann f)ó sínu fram meöan 

hann gat meö góöu, og stundum með nokkru fvjett- 

lyndi, en f>aö fannst mjer aðdáanlegt, hversu bann 

o-at liætt í tækan tíma, svo aö aldrei leiddi til 

óvildar eöur ófriöar, þótt liaim væri á annari inéin- 

íngu enn aörir. 
O- 

Einsog bann sjálfur hafði bina mestu óbeit á 

ófriöi, svo var hpnum líka sönn gleÖi, bvar sem 

liann gat, aö semja til friöar, og má nærri geta, f>ar 

sem svo mörg málefni bafa veriö undir hann bor- 

inii um allt land, aö bann meö þessu, sem eingum 

máske er fullkiiiinugt einsog fmÖ var , baíi miklu 

g'óöu til vegar komiö í enibætti sínu: — ]3aö var öllu 



jþessu sambofti?), aö einginn mabur gat vevift orbvm- 

ari enn havm, ef liann lieyröi clæmt um aðra me5 

strángleika; f)á leitaði liann jafnan jþess, sem gæti 

mibað til mádbóta, og menn heyrðu alclrei að íiann 

tæki nokkurn mann fyrir, til að álasa eður áfella, 

lieldur umbar lianií, eptir guðs orði, breiskleika ná- 

únga síns, og jeg get ei minnst þessa orðs: fyrir- 

gefið svo mun yður fyrirgefið verða, án {>ess að hugsa 

til j>ess með viðkvænmi, að af þeim mönnum sem 

jeg hefjvekkt, muni ei allmargir hafa svo haft, þetta 

ílrottins hoðorð fyrir augum sjer einsog* biskup- 

inn sálugi, sem jeg aldrei heyrði andmæla nokkrum 

manni, og heldur afsaka enn ásaka. — Reyndarlof- 

aði hann ei það sem lastverðt var, en ef aðrir löst- 

uðu, jþá leitaði Itann afbatana, og ef f>að tjáði ekki, 

f>á hætti hann öllu umtali og Ijet ftað mál niður- 

falla svobúið. 

5essi friðsemi og góðsemi var sannarleg dygð 

í fari hins sæla höfðíngja, f)ví hún var helguð og 

styrkt af kristilegri liugleiðíngu; en ftessi dygð fann 

líka fyrir sjer góöa jörð í hans uppliaflegu lunderni, 

sem jeg hygg hafi verið eitthvert liið bezta sem jeg 

lief fíekkt: — hann var ekki einúngis jafnlyndur, 

heldur sífeldt glaðlyndur, og svo hefur mjer verið 

sagt, að liann mætti valla sjá hryggan mannálteim- 

ili sínu, en ef svo bár undir, [)á leitaðist hann við á 

allar lundir að hafa ofanaf fyrir honum og fá hann 

aptur glaðan; ef einhverjum vildi sinnast, svo 

Itann yrði viðvar, f)á jafnaði hann f>að strax með ein- 

hverju gamni eöur spaugi, svo f)að datt niðtir við 

svobúið — hann gekk ámilli allra einsog* friðarins 

eingill. Einsoghonum varð sjaldan rnisdægurt á lík 

amanum, svo varð honum ei heldur misdægurt á 

sálunni, liún var ætíð jafnlynd, glöð, róleg og stillt. 

Með j)essu dýrmæta lundarlagi hafði hann og þann 

2 



eiginlegleika, aein er fágætiir hjá jafnöldnihuin Hjanni, 

aft hann allt til dauöa sins lijelt þeim liöugleika, 

aö geia sniiið sjer frá einu til annars. Iiversu ölíkt 

sem f>að var innhyrðis, án f>ess það sýndist vera hon- 

um erfiðt eður leiðt. Jeg fer ei að tala um Iivílíkur 

eiginnmaöur hann var, faðir, stjiipi, afi, aöstoðarmað- 

ur ættar sinnar, eöur húsbóndi — í öllu f>essu var 

hann fegurst fyrirmynd, og f>að væri að rýra ininn- 

íngu hans, að fara mörgum orðum umfiaö, sem svo 

er hafiö yfir mitt lof. 

I>ótt biskupihn sál. væri ágætur gáfumaður og 

íöjinnaöur einhver hinn mesti, Ijet hann f)ó ei ept- 

ir sig ritgjöröir — hugur hans var hvaö mest hneigö- 

ur til verknaðar og staifsemi annarar — samt var 

hann "lærður maöur, og einkanlega margfróöur, 

bæði í sögu f)essa lands, og einkum í ættartölum, 

sem liann haföi mesta yndi af, og átti hann afþeim 

mikið safn, enda var hann talinn einhver ættfróðastur 

maður lijer á landi, síöan Espólín sýslumaður 

deyði; hann haföi og gaman af öllu safni, einkum 

því sem snerti fornöldina, eður kom við sögu lands- 

ins og gat á einhvern veg greiöt úr einhverjum vanda- 

málum — hafífi hann t. a. m. safnað miklu og skrif- 

aö upp af gömlum málclögum, og* mörgu mun hann 

bæði sjálfur hafa safnað, og* hafa eignasteptir bisk- 

up Hannes og þá feöga, er snerti Islands sögu. 

Landsins kirkjusögu held jeg liann liafi, svo aö 

segja, kunnað utanað, og eingan ætla jeg* hafaveriö 

færari um aö gföra grein fyrir því sem á liönum 

tímum hefur gjörzt um hagi kirkjunnar — kom í 

þessu fram laungum lians til allskonar fróöleiks. - 

Um þetta sama vottuöu ræður lians, sem jafnan 

voru fróölegar, og einkum var Iionum aö skapi út- 

skýríng yiir orö og meiníngu hiblíunnar. — J>aö 

þótti til afbiy göa hvernig hann spui*öi börn, og lá 
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liomiin j>a(\’ einsog vowlegt var, ætíJS nijög svo á 

hjarta, f>ví þetta er bæfti mikilsverðt, vandasamt og 

mjög áríðanda atriöi í prestsembættimi. 

Nú Jx)tt jíessi lýsíng hafi máske tekizt miður 

enn skyldi, f)á veit, jeg samt að jeg vildi ei hafa 

annað fyrir auguin mjer enn sannleikann, og jegvona 

að imynd þessa vors merkilega biskups komi fnann- 

ig lirein og öspjölluð til þeirra sem ei þekktiihann, 

en hinir sem liann þekktu mumi til vitnisburðar um, 

að hjer er ekkert orð ofhermt — það er liið fagra 

og ódauðlega* við ininníngu lians að liun lofar sig 

sjálf.. 

En þótt mjer væri nú innanhandar, aðvera íjöl- 

orðari mn þenna ágæta mann, þá vil jeg ei sýna 

íördild neina með því að viðhafa meiri orðafjöidá enn 

minnst má vera, þar sem svo miklu máli er að sæta 

— Og því vil jeg hjer staðar nema, 

þó get jeg ei skilist svo við þenna atburð, sem 

bæði mjer og öðrum er svo minnisstæður og viðkvæm- 

ur, að jeg einúngis snúi augum míntnn til þessarar lík- 
% 

kistu, til föðurlandsins, til jarðarinnar og hennar liörm- 

únga; mjerer það ósjálfráðt, aðjeg* einnig við þetta 

tækifæri verð að líta upp fyrir mig, upp til hans 

sem ræður mannlegu hlutfalli; og jeg* þakka það þá 

af einlægu hjarta guði minum, sem ekki sviptir þetta 

land heldur enn önmir siniii varðveizlu, að liann 

úm svo lángan tíma hefur gefið oss eins gott yfir- 

vahl, samt að hann af iiáð sinni gaf honum þrekog 

krapt fram í andlátið tii að standa í þeim sporum, 

sem hezt mundu sæma öðrum eins manni, því liann 

dó sem úngur þótt hann væri gamall. Guði sje lof fyrir 

lífhans, og líka fyrir dauða hans — því liann liíöi 

einsoghann dó, og deyðt einsog iiann lifði, svo sem 

trúlyndur drottins þjón, með hinni sömu rósemi o« 

sálarfriði sem hafði fylgt honum alla hans daga, o< 
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jeg get va 11a ;í injer setift, aft Biirmast. ]>ess orfts, 

sem liann rmdir daiiðann sagM vift lækniriim, sem 

spurði luaim livernig liomnn lifti, en liann svarafti: 

rJeg liíi sem blóm í eggii: — Jíí, lianír lifói einsog 

blóm fyrir erlífðina, og hani^ vissi og trúöi aft 

eggiö muridi brotna, en a& af f>ví mundi koma nýtt 

líf — og f)ó svo sýndist aö bann mælti [lessum orö- 

um.af nokkurskonar óráöi, [)á er sú ætlun rnín, a& 

bann haíi mælt f>au af kennimannlegum anda, aftrú- 

uöu lijarta, en f>ó ineö J>ví glaMyndi, sem dauöinn og 

sú J)jáníng sem homun fylgir gat ei slitiö úr svo 

hreinu og vólegu brjósti. Einsog guó> hatöi hless- 

aft líf lians svo blossaöi bann og dauöa bans — svo 

bann skildi vift beiminn einsog sigurvegari; ekki 

reyndar einsog sá, er geingi i berhögg viö beiminn, 

heldur einsog sá, er sigraði alla mótspyrnu meft blíð- 

lyndi og íneft f>ví aft spyrna ei móti broddunuin, en 

hvervetna aft sigra' sjálfan sig, og um leift beiminn 

— f>ví fmft sannast jafnan, aö „sá sem sfrjórnar gefti 

sínu er betri enn sá sem yfirvinnur borgir;í, og aft 

sá sem getur haft stjórn á sjálfum sjer, getur líka, seni 

optast, sigraft aðra, sigraft beimiim — f)ví andinn 

erfalinn innvortis með hverjum sem einum, og bann 

er f)aft sem sigurinn getur öftlazt. — Vjer böfum bá- 

legt tilefni til, og gjörum J>aft af hjarta, aft lofaguft 

fyrir líf þessa ágæta nianns, sem embættum liaföi 

fyónaft meftal vor í 40 ár, meft þeim sóma og dugn- 

afti sem var jafo til dauftadags; og f)ó allir viftur- 

kenni þetta, f)á er J>ó líklegt aft þaft bæfti sje og 

verfti hvaft leingst minnistæftt andlegrar stjettar niönn- 

um, sem, {>ar sem hauuvár, áttu biskup, einsog bisk- 

upi byrjar aft vera —og söknuftur eptir bann er því 

mikill um allt þetta laiul; og svo sem vjer tignum 

hjer útför hans meft liarmi vorum, svo immu ei 

síftuv inargir, sem búa á útkjálkuin lands þessa. 



21 

ver&a sorgbitnir, er þeir írjetta lát þessa vors 

góÖa, inerkilega og elskaöa btskups. iþótt gtiö setti 

hann lijer yfir niikiö, [>á er hann j)ó m't búinn aö 

setja hann yfir ineira, og liann er geinginn til j»ess 

staÖaig livar allir drottins trólynda jijónar, i eiiiu 

samfjelagi heilagra, íminu eilíílega j)jóna frammi fyr- 

ir guði, og gánga frá einni dýrö til annarar. 

5egar vjer mi viröum fyrir oss hans elskulega, 

reglubundml, iðjusanta, upphyggilega, lánga, merki- 

lega og sannkristilega líf, j)á látum oss sagt, að 

geyina minníngu hans í (takklátum hjörtum; enda 

mun hún ekki deyja lijá oss, börnum vormn eður v 

afkomenduin, heldur mun saga lands j>essa ætíð 

með virðíngu telja Steingrím Jónsson ineðal 

hiuna ágætustu laiulsins biskupa. 

Hátíðlegt er j)að augnablik, [>á J)vílíkir menn 

skilja vlð heimiim; f)á [)eirra jarðnesku leifar verða 

lagðar í jarðarinnar inóðurskaut. Enjieirsem harma 

(>á, munu huggaðir verða, ()ví eingin luiggun gefst 

meiri eður merkilegri eim sú, sein hundin er við 

lángt, uppbyggilegt og heiðarlegt líf — og jiessa 

liiigguii liafa allir sem nú trega vorn sæla biskup. 

Kirkjuniiar ypparsti prestur og sá sanni biskuji 

sálna vorra, Jesús Kristur, liefur nú meðtekið liann 1 

sitt samfjelag, og „fullkomlega rjettlátir andar“ hafa 

nú fagnaö honum í Iiinni himnesku Jerúsalem; en 

vjer, sem húum enn j)á í dimmuin dal og dauðans 

skugga, mænum eptir lionuin grátnum augum, en vilj- 

um j)ó miimast skyldu vorrarvið hinar dyrmætu leif- 

ar, og með ímynd lians fagra lífs fyrir auguin oss, 

viljum vjer nú gánga veginn til grafarinnar, til að 

sjá Iivar og hvernig hann verður lagður — Og vjer 

viljum að endingu heinifæra |>essi orð uppá líinn 

sáluga: jeg hef barizt góðri baráttu, fullkomnað 
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skeiftiðj varftveitt trúna — að síftustu er injer af- 
síðis lögð kóróna rjettlætisins, hverja drottinn, sá 
liinn rjettláti dómari, mun gefa mjer á þeiin degi. 
Og nieðan vjer fylgjum lionum til grafarinnar, vilj- 
um vjer biftja guð þess, aö vjer megum, þegar {>ar 
að kemur, leggjast í gröf vora eins vel viðbúnir og 
hann var. — Hann var rjettlátur, f>essvegna mun 
minníng hans blífa í blessun; liann var trúr, þess- 

> vegna mun liann verða settur yfir mikið; hann var 
þreyttur, þéssvegna hefur liaim nú fundiö hvild 
— Amen. 
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111. 

M i n n í n j; a r I j ó ð. 

+ 
lljer geyinist jörMnui sitt, 

liiiiiiiiinn fjekk sití, j>. 14> jímí 1815, 

af biskupi 

S T Ji J N G R í M I J ÓNSSYNI, 

sem fæddist 14. ágiist 1769, 

varö biskúp 12. niaí 1824; 

liafði áður verið, frá 1805, 

fyrst Lector í guðfræði, 

svo prestur og prófastur. 

llann giptist 2. jíilí 1806 

ekkju Hannesar biskups Finnssonar, 
V A L G E Jt Ð I J O N S I) Ó T T IJ B, 

eignaðist með liemii einn son, 

en var eins faðir liennar Qögra barna og barnabarna 

sein síns einkasonar og lians bama. 

Æskuár jtess framliðna 

gáfu ölluin inikla vqii, 

reynclin varð samt enn ineiri. 

Heiðursmerki veittust ríkuglega. 

Með clugnaði, manngæzku, Ijúfmennsku 



íívann liann sjer lijörtu allra manna. 

Jegar góös og mikils mannsN er getið, 

skal hans ætíö niinnst ver&a. 

Söknuöur landsins er mikill og sár, 

þó ellin væri komin; 

því hún var ekki einasta sómasamlefi;, 

helclur styrkari enn sumrá manna æska. 

n “ r« n 

Minníng rjettlátra Iilífur í blessan. 

Á. II E L G A S O IV. 

\ 

H. S. E. 

Vir immortalis memoriæ 

STEINGRIMBS JONÆUS, 

natiis 14. Aug. 1769, den. 14. Jun. 1815, 

puhlieis munerihus in patria per annos cjua- 

draginta functus, 

in his per unum et viginti 

Episcopus Islandiæ dignissimus et vigilantissimus. 

Vir ingenio, doctrina, animi moderatione et con- 

stantia præclarus, 

oflficii diligentissimus, 

in muneribus oheundis dexterrimus, 

a llege nostro Augustissimo et Clementissimos 

Ordinis Dannebrogici cruce aurea et argentea ornatus, 

ejusdeincjue Ordinis Præfecti lionore insignitus, 

a Potentissimo líege Francogallorum, 

Luclovico Philippo, 

Ecjvitis Legionis Honorariæ titulo et insigni 

cohonestatus. 
» * 

Oui singulari comitate, húmanitate et henevolentia 
•v o J 

omnium homimun, quotquot eum adire contigisset, 
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' summorum, iufiinorum, civium, exterorum, 

animos et amorem sibi conciliavit ac devinxit. 

Non magis suis, quam patriæ, quam omnibus, 

qui imaginein lionesti et decori animo conceptain 

habent, desideratissimus. 

Ignea mens qiiantnm valeat, facundia quantuin 

possit, vis patriæ quanta in amore siet, 

hoc alii videant. II i c. quain sit amahile virtus 

testatuin nobis oreque reque dedit. - ' 
~ 0 \ • / 

S. Egilssonius. 

Scima grafslcript á islenzlai útlog&: 

Hjer er jarftaður 

maður ódauðlegrar endurininaíngar 

S TEINGRÍMUR J Ó N S S O N 

fæddur 14. ágást 1769, dáinn 14. jún. 1845. 

llann sat að embættum í sínu föðurlandi 40 ár, 

21 af fieim var liann 

íslands verðugasti og alúðlegasti biskup. 

Maður að gáfum, lærdpmi, stillingu og stað- 

festu mjög frægur. 

llann vandaði sein bezt mátti sitt embætti, 

var liinn laglegasti við verk sinnar köllunar. 

Konúngur vor sæmdi hann 

gull- og vSÍlfur - krossi dannebrogorðunnar* 

gjörði hann og Coinmandeur sömu orðu. 

Frakka konúngur bætti f>eirri sæmd við 

að gjöra bann heiðursílokksiiiS riddara. 

Hann var sá maður, er ávann .sjer og batt sjer 

allra hjörtu og ást fieirra, sem Iiaiis fund feingu, 

hárra og lágra, innlendra og útlendra, 



meö staklegri blíöu5 mannúÖlegleika og góÖvilil. 

Ilans sakna ei ineir nákomnir, 

heldurenn foðurlandið og allir, 

er liafa skyn á [>ví5 sem er heiðarlegt og 

sómasamlegt. 

Aðrir líti á það, hvcrsu mikið Ijöriig sál megni 

og' inikil málsriild, Iivílíkur máíliir sje í föðurlandsást. 

Jiessi gaf oss í orði og verki 
9 

vott þess, hvað dygðin er elskuverð. 

Annar tna&tir hefur snúi& latinu versum þeirn, 

sem hjer eru á undan, á þessa lei&: 

Eldfjörg hverju óðsmenut valdi, 

Ör málsnild hve inikið gildi, 

styrk fööurlands ást livað orki, 

aðrir þetta sjái’ að rjettu. 

En Jressi ástsæl hve mæt hnossin? 

hreinust dygðin gerst að reynist, 

oss fekk sýnd með ítri vissu 

í orði og verki dýrust merki. 

•X. 

Saknaðarljóð 

. eptir 

STEINGRÍM biskup JÓNSSON. 

Loks liin er leingi kveið, 

lundsárust liarniafregn, 

óvart að eyrum reið; 

ört brjóst og hjarta gegn, 

biskups lát S t e i n grí ms bezta 

lieitast örfandi livarma regn 
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Eins murgum o;g sannber 

aö liann, sár hrygöarljóö, 

yrkja, svo fáuin er 

óösnild ljent þau svo góö 

gjðra sem verðugt væri; 

Isa f)ó gersta leiti lóö. 

Allt hvað fyr loflegt er , 

ágætt og gott meö sann, 

v umkveöið einhvern hjer 

umsjónar - kristni - mann, 

— í liegöan, lærdóm’, lífi — 

bezt vissi jeg uppá hlýöa-hann. 

Oflof fn’átt ímsum veitt, 

ei kann stað finna lijer; 

um hann alls naumast neitt 

nokkrum svo lofsverðt er, 

unnt kveöa aö oflof irði; 

þessum meö sanni betur enn I>er. 
N 

Sá honum sannast 1‘rá 

segir,-er kann J>að bezt; 

hvar f)ví mun hittast sá, 

hann viö er fulljafnist? 

— f)ó guö margan góöan eigi — 

algjör jafnoki seint hans sjest. 

Meðan um byggða ból, 

breiöir lit þessa lands, 

ilgeisla signuö sól, 

sannlofsæl minníng hans 

þakklátri’ í blessun blíöust, 

hvers góös niun lifa’ í hjarta manns. 
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Dygð og sannleikur nieftan mamia 

maklegan góðra lofprís fá, 

guðs meðan spekiu sjer liið saima, 

og sannleika Iiefur mætur á, 

lifir í blessun lofstír [)inn! 

lofsælstur íslands biskupiun. 

Vegsamist guð! er vel og leingi, 

valmennis clýrsta’ að njóta gaf; 

oss biðjum: beztur aptur feingi 

alvaldur slíkan Iijálparstaf. 

Guðs ást 'J)ví fyr er gaf oss f>ann, 

gefa enn lians líka vill ef kann. 

X. 

STEIXGiUMUR biskup JÓNSSON 

1. renna af súð ofan 

svita lækir. llenclu farmóði 

ferðamaður 

aðgætnu auga 

að unnum blám 

O 
Oé 

lieistar stancla rúnir 

clröfn hvar dimmröclduð roða dreira 

dæsir [)ímgan °g harma fregn 

og harma ljóð - að hjarta bera 

við hauðrið kveður. brátt er hirin blíði 

Stendur [>ar steinhús stýrir friðar. 

á ströndu grænni, 

einmana og auðkendt 

frá öörum bygðum, 

}>akin er bust [>ess 

j)oku mekki, 

Sú er sorg [>yngst 

er sögð er eingum 

og byrði ljettbærust 

4. 
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er bera margir — 

s;írt er böl j>etta 

og sæ-rir alla 

aiiöga sem vesla 
^ w 

<á Ísíilancli. . 

5. 

Dulinn er jeg j)ess 

hvert dánumaður 

hafí nokkur 

harmaðri verið, 

ofþúng’ væri byrðin 

einum manni 

því allir fá nauinast 

undir staðið. 

6. 
J>ví aft hauftri línje 

höfftíngi mikill 

er sjer jafnoka 

átti fáa, 

frægur að fróðleik, 

fyrirmynd allra 

29 

að gestrisni, stillíwgu 

og göfuglyndi. 

7. 

Eins var árveknin 

óþreytandi, 

sístöðng rækt 

og reglusemi, 

því er at undur 

þótt ektamaki, 

vinir og náúngar 

væti livarma. 

8. 
Hrellir oss lielgustur 

er úr hjarta þínu 

blíftan anda 

í burtu nam. 

j)ó skal böl hæta 

liin bezta von: 

aft finnumst heilir 

á fegins lajidi. 
# 
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